
 

Έκδ:. 1η , Τροπ : 1η  

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Η κοινωνική ευθύνη αναπτύσσεται και εφαρμόζεται μέσα από το σύστημα αξιών, στό-
χων και δράσεων που διέπουν τη διακυβέρνηση της ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε.  

Ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών και δικαιωμάτων, αποτελούν προ-
τεραιότητα για την επιχείρηση μας. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών 
πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων, αποτελούν τον οδηγό κάθε συ-
ναλλαγής ή επικοινωνίας μεταξύ μας, με πελάτες, με μετόχους και τον εν γένει κοινωνικό 
μας περίγυρο. 

Η ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε., στο πλαίσιο της προσφοράς της στο κοινωνικό 
σύνολο, μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό της και το εργασιακό περιβάλλον, την προ-
στασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. 
Ειδικότερα, δεσμευόμαστε  

· Για τους πελάτες μας 

Να παρέχουμε υπηρεσίες, αξιόπιστες, ασφαλείς και κατάλληλα προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες τους 

· Για τους συνεργάτες μας 

Να συνεργαζόμαστε δίκαια και μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής ηθικής και δε-
οντολογίας. 

· Για τους εργαζόμενους της εταιρείας μας 

Να σεβόμαστε τα ατομικά τους δικαιώματα και να προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε 
ένα ευχάριστο και κατάλληλο για τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες περιβάλλον 

· Για το περιβάλλον 

Να συμβάλλουμε στην προστασία του από τις επιπτώσεις που ενέχουν οι δραστη-
ριότητες μας, και να συμβάλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κος που ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για τη κλιματική αλλαγή. 

· Για τη τοπική κοινωνία 

Να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό, για την εταιρεία βαθμό,  στην αειφόρο ανά-
πτυξη της τοπικής κοινωνίας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση μας και στη πα-
ροχή βοήθειας/ προσβασιμότητας στις ευπαθείς ομάδες αυτής.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
 

Η επιχείρηση ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES Α.Ε. λαμβάνει πάντα υπόψη της τα εργασια-
κά δικαιώματα του προσωπικού και δεσμεύεται να του παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό πε-
ριβάλλον.  

Για την αποτελεσματική λειτουργία της σε όλες τις δραστηριότητές της η ΥΑΔΕΣ FACILI-

TY SERVICES Α.Ε, ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να συμμορφώνεται με τα παρακάτω θέματα: 

 Τήρηση των απαιτήσεων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 Να μην γίνεται χρήση παιδικής εργασίας. 

 Η εργασία να είναι ελεύθερα επιλεγμένη. Δεν υπάρχει αναγκαστική, δεσμευτική ή 
χωρίς τη θέληση εργασία. 

 Να μην υπάρχει καμία εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η φυσική κακομεταχείριση 
ή τιμωρία, η απειλή φυσικής κακομεταχείρισης, η κάθε είδους παρενόχληση απαγο-
ρεύεται. 

 Ελευθερία δημιουργίας σωματείων των εργαζομένων, όπως επίσης και σεβασμός 
όσον αφορά το δικαίωμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

 Δεν πραγματοποιείται καμία διάκριση στο μισθό, πρόσβαση στην εκπαίδευση, προα-
γωγή ή σύνταξη βάσει φυλετικών διακρίσεων, την κοινωνική τάξη, την εθνική 
προέλευση, το θρήσκευμα, την ηλικία, αναπηρία, το γένος, την έγγαμη ή όχι κατά-
σταση, το φύλο, τη συμμετοχή σε σωματείο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις.  

 Ο βασικός μισθός πληρώνεται σύμφωνα με τις εθνικές νομικές διατάξεις. 

 Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπέρμετρες. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για ε-
πιπλέον των βάσει νόμου ωρών εργασίας, οι υπερωρίες θα πρέπει να είναι εθελοντι-
κές και πάντα να αποζημιώνονται σαν έξτρα αμοιβή. 

 Οι εργασιακές συνθήκες είναι ασφαλείς και υγιεινές. 
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